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ABSTRACT 

 

This study aimed to examine the effect of institutional ownership, board of directors, 

independent commissioner, liquidity and operating capacity on financial distress.The 

population use in this study are all property and real estate companies listed on the stock 

exchange (BEI) 2013-2017. There are 46 companies that qualified as sample. Data analysis 

method used logistic regression analysis using SPSS 23 program for windows, where the 

significance level use was 0.05. The result show that board of directors and liquidity have 

significant effect on financial distress. 

 
Keywords:institutional ownership, director, commissioner independent, liquidity, operating 

capacity, financial distress. 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Diberlakukannya Asean Economic 

Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) pada tahun 2015 berdampak 

semakin ketatnya persaingan dunia usaha 

pada era globalisasi saat ini. Hal ini dapat 

mempengaruhi perkembangan perekonomian 

baik secara nasional maupun internasional. 

Berlakunya perdagangan bebas 

mengakibatkan persaingan semakin 

kompetitif. Perusahaan dituntut agar lebih 

memperkuat fundamental perusahaan dari 

segala aspek agar mampu bersaing dengan 

perusahaan lain. Perusahaan yang berhasil 

bertahan hidup adalah perusahaan yang 

mampu bersaing, sebaliknya perusahaan yang 

tidak mampu bersaing akan mengalami 

kesulitan keuangan  (financial distress) 

bahkan dapat mengarah pada kebangkrutan 

(Radifan dan Yuyetta, 2015). Selain itu, kesulitan 

atau krisis keuangan dapat disebabkan oleh 

kebijakan pemerintah, serta kondisi perekonomian 

dimana perusahaan tersebut berdiri (Bhattcharya, 

2012:446). Perusahaan sektor property dan real 

estate merupakan perusahaan yang paling sering 

mengalami pasang surut. Apabila pertumbuhan 

ekonomi negara sedang tinggi, maka sektor ini akan 

banyak diminati dan menghasilkan suplai yang 

tinggi, begitu juga sebaliknya apabila pertumbuhan 

ekonomi menurun, maka sektor ini akan 

mengalami penurunan daya beli yang drastis 

(Cinantya dan Merkusiwati, 2015). Kebijakan 

pemerintah tahun 2013 dan 2016 terkait Loan To 

Value (LTV) pada perusahaan property dan real 

estatejuga menyebabkan perusahaan sektor 

property dan real estate sepanjang tahun 2013-

2017 kian tertekan atau lesu. Hal ini dapat terlihat 
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pada semakin tingginya perusahaan sektor 

property dan real estate yang mengalami laba 

negatif sampai dengan tahun 2017.Kondisi 

perekonomian Indonesia cenderung menurun 

pada tahun 2013 hingga 2017menunjukkan 

semakin besarnya kecenderungan perusahaan 

property dan real estate mengalami kondisi 

financial distress. Menurut Bhattacharya 

(2012:445) financial distress merupakan 

kesulitan keuangan atau krisis yang akut, 

dimana perusahaan tidak mampu memenuhi 

kewajiban dengan kata lain ketika nilai total 

aset perusahaan tidak cukup untuk membayar 

total kewajiban eksternal. Faktor penyebab 

terjadinya financial distress antara lain 

corporate governance, likuiditas dan 

operating capacity (Widhiari dan 

Merkusiwati, 2015 ; Kariani dan Budiasih, 

2017). 

Corporate governance adalah sistem 

yang mengatur, mengelola dan mengawasi 

proses pengendalian usaha untuk menaikkan 

nilai saham, sekaligus sebagai bentuk 

perhatian kepada stakeholders, karyawan dan 

masyarakat sekitar (Tunggal, 2012:24). 

Corporate governance dalam penelitian ini 

diproksikan dengan  kepemilikan 

institusional, dewan direksi dan komisaris 

independen. Keberadaan investor institusional 

dinilai mampu menjadi mekanisme 

pengawasan efektif dalam setiap pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh manajer (Hadi 

dan Andayani, 2014).Dewan direksi akan 

memperkuat pengawasan dan pelaksanaan 

internal perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Komisaris 

independen merupakan pengawas bagi dewan 

direksi terkait dengan perilaku oportunistik 

mereka (Sastriana dan Fuad, 2013).Tugas 

komisaris independen di dalam sebuah 

perusahaan lebih ditekankan untuk 

menjalankan fungsi pengawasan dan 

pengimplementasian mengenai kebijakan 

dari dewan direksi.  

Penggunaan teori agency dirasa 

tepat untuk merefleksikan corporate 

governance.Teori Keagenan (Agency 

Theory) mengindikasikan adanya konflik 

keagenan yang terjadi antara principal 

(pemilik perusahaan) dan agent 

(manajemen perusahaan) yang disebabkan 

oleh kedua belah pihak yang memiliki 

persepsi dan sikap yang berbeda dalam 

penyampaian informasi perusahaan (Ariesta dan 

Chariri, 2013). Salah satu hal yang diharapkan 

dapat meminimalisir atau mengatasi konflik 

keagenan yang ada yaitu dengan menerapkan 

corporate governanceyang baik dalam 

perusahaan (Hadi dan Andayani, 2014). 

Semakin berkurangnya konflik keagenan yang 

ada di dalam sebuah perusahaan, keselarasan 

tujuan antara pemilik perusahaan dan manajer 

perusahaan akan semakin terbentuk, serta situasi 

perusahaan akan semakin kondusif dan 

perusahaan akan semakin terhindar dari kondisi 

financial distress (Radifan dan Yuyetta, 2015).  

Likuiditas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar kewajiban-

kewajiban keuangannya yang harus segera 

dilunasi (jatuh tempo) atau liabilitas jangka 

pendek (Putri dan Merkusiwati, 2014).Menurut 

Munawir (2014:72), rasio likuiditas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang jangka pendeknya dan 

mengetahuimargin safety (tingkat keamanan) 

bagi kreditor jangka pendek. Semakin tinggi 

current ratio suatu perusahaan, maka semakin 

baik kemampuan perusahaan dalam melunasi 

liabilitas jangka pendeknya (jatuh tempo dalam 

12 bulan) dan perusahaan tersebut akan semakin 

terhindar dari financial distress (Haq et al, 

2013).  

Operating capacity adalah rasio yang 

digunakan untuk menggambarkan ketepatan 

kinerja operasional dari suatu perusahaan atau 

entitas tertentu (Widhiari dan Merkusiwati, 

2015). Semakin tinggi rasio operating capacity 

sebuah perusahaan, maka semakin efisien 

perusahaan tersebut dalam menggunakan 

asetnya untuk menghasilkan penjualan yang 

diharapkan dapat memberikan keuntungan yang 

semakin besar bagi perusahaan, dengan semakin 

besarnya keuntungan yang dapat diperoleh 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan 

semakin terhindar dari financial distress (Hadi 

dan Andayani, 2014).  

Penggunaan teori signaling dinilai tepat 

untuk mempresentasikan variabel likuiditas dan 

operating capacity terhadap financial distress. 

Informasi yang dipublikasikan perusahaan 

merupakan suatu pengumuman yang 

memberikan signalbagi investor dalam 

pengambilan keputusan investasi dan pada saat 

informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih 
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dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai 

signal baik /good news atau signal 

buruk/bad news (Jogiyanto, 2014:235). 

Perusahaan yang memberikan informasi 

keuangan yang bagus akan memberikan 

sinyal bahwa perusahaan akan baik di 

masa yang akan datang (good news) 

sehingga investor akan tertarik untuk 

melakukan investasi (Hendry, 2014). 

Begitu pula sebaliknya perusahaan yang 

tidak memiliki “berita bagus” akan 

memberikan sinyal bahwa perusahaan 

cenderung tidak baik di masa yang akan 

datang sehingga hal tersebut akan menjadi 

pertimbangan bagi investor untuk 

berinvestasi.  

Topik penelitian ini dipilih 

berdasarkan kecenderungan terjadinya 

financial distress yang terlihat dari rata-

rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 

selama periode penelitian (2013-2017) 

yang menurun, dimana hal tersebut 

menunjukkan kecenderungan perusahaan 

di Indonesia dalam mengalami kondisi 

financial distress.  

 
Gambar 1 

Rata-rata pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia. 

Subyek penelitian ini adalah 

perusahaan sektor property dan real 

estateyang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Subyek tersebut dipilih 

karena adanya fenomena Loan To Value 

(LTV) serta meningkatnya perusahaan 

yang mengalami laba negatif akibat 

kebijakan tersebut, dengan itu perusahaan 

sektor property dan real estate akan 

cenderung mengalami kondisi financial 

distress. Pemilihan periode 2013-2017 

sebagai periode penelitian, karena periode 

penelitian ini merupakan data terbaru. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI 

DAN HIPOTESIS 

 

Agency Teory  
Pada tahun 1976 teori ini pertama kali 

dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan 

William H. Meckling. Teori agency adalah teori 

yang menjelaskan mengenai hubungan yang 

muncul dari kerjasama antara principal (pemilik 

perusahaan) dan agent (manajemen perusahaan) 

dalam hal pemisahan kepemilikan dan 

pengawasan perusahaan (Jensen & Meckling, 

1976). Teori ini mengindikasikan adanya konflik 

keagenan yang muncul antara principal dan 

agent. Konflik keagenan sendiri dapat muncul 

sebagai akibat dari adanya asimetri informasi 

atau ketimpangan informasi, karena manajer 

perusahaan (agent) mengetahui informasi yang 

lebih luas dibanding pemilik perusahaan 

(principal) (Radifan dan Yuyetta, 2015). Agent 

bertugas untuk mengelola perusahaan dan 

menentukan kebijakan yang diambil perusahaan 

dan bukan tidak mungkin satu kesalahan akibat 

keputusan yang diambil agent mengakibatkan 

kerugian yang besar bagi perusahaan dan 

akhirnya perusahaan tersebut akan mengalami 

kondisi financial distress (Ariesta dan Chariri, 

2013). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), 

salah satu cara untuk mengurangi atau 

meminimalisir konflik keagenan yang timbul 

dari ketimpangan informasi tersebut yaitu 

dengan menerapkan corporate governance yang 

baik dalam perusahaan. Unsur atau komponen 

corporate governance yang pertama dalam 

penelitian ini yaitu kepemilikan institusional. 

Semakin besar kepemilikan institusional yang 

ada di dalam perusahaan, maka konflik 

keagenan akan semakin berkurang (Radifan dan 

Yuyetta, 2015). Komponen yang kedua yaitu, 

dewan direksi. Semakin banyak dewan direksi 

yang ada di dalam sebuah perusahaan, maka 

semakin berkurang konflik keagenan (Hadi dan 

Andayani, 2014). Komponen terakhir yaitu, 

komisaris independen. Semakin banyak atau 

besar jumlah proporsi dewan komisaris 

independen yang ada di dalam perusahaan, maka 

konflik keagenan akan semakin kecil (Sastriana 

dan Fuad, 2013). Menurut Radifan dan Yuyetta 

(2015), berkurangnya konflik keagenan yang 

ada di dalam sebuah perusahaan membentuk 

keselarasan tujuan antara pemilik perusahaan 

6,20% 5,80% 5% 4,80% 5%

0,00%

5,00%

10,00%

2013 2014 2015 2016 2017

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 
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dan manajer perusahaan, serta situasi 

perusahaan akan semakin kondusif dan 

perusahaan akan semakin terhindar dari 

kondisi financial distress. 

Signalling theory 

Signalling theory atau teori sinyal 

pertama kali dikemukakan oleh Spence 

(1973) serta dikembangkan oleh Ross 

(1977) yang menyatakan, pihak eksekutif 

perusahaan memiliki informasi yang lebih 

baik akan perusahaannya akan terdorong 

untuk menyampaikan informasi tersebut 

kepada calon investor agar harga saham 

dari perusahaan tersebut meningkat. Hal 

ini merupakan hasil dari adanya asimetri 

informasi. Dampak positif dari teori sinyal 

yaitu perusahaan yang memberikan 

laporan keuangan yang bagus akan berbeda 

dengan perusahaan yang tidak memiliki 

“berita bagus”, perusahaan 

menyampaikankeadaan perusahaan pada 

pasar, penyampaian informasi bagus 

menghasilkan sinyal bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kelangsungan hidup 

yang baik di masa yang akan datang, 

sehingga hal ini dapat menarik para 

investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut (Hendry, 2014).  

Sinyal berupa informasi mengenai 

apa yang telah dilakukan oleh manajemen 

untuk mewujudkan atau merealisasikan 

tujuan perusahaan.Teori sinyal terkait 

dengan topik financial distress 

memberikan gambaran jika kondisi 

keuangan dan prospek perusahaan baik, 

manajer memberi sinyal dengan 

menyelenggarakan akuntansi liberal, 

sebaliknya jika perusahaan dalam kondisi 

financial distress dan mempunyai prospek 

yang buruk, manajer memberi sinyal 

dengan menyelenggarakan akuntansi 

konservatif (Hendrianto, 2012:63). 

Salah satu sumber informasi yang 

menjadi sinyal bagi investor adalah laporan 

keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

yang menggambarkan kinerja perusahaan 

digunakan untuk membantu investor dalam 

pengambilan keputusan. Apabila laporan 

keuangan perusahaan menunjukkan kinerja 

serta kondisi keuangan yang baik, maka 

merupakan sinyal yang baik atau positif bagi 

investor ataupun pengguna laporan keuangan 

lainnya. Sebaliknya, apabila laporan keuangan 

perusahaan tersebut menunjukkan kinerja 

perusahaan yang buruk serta kondisi perusahaan 

sedang mengalami financial distress (kesulitan 

keuangan), maka hal ini merupakan sinyal 

negatif bagi para investor dan pengguna laporan 

keuangan lainnya. Tingginya tingkat likuditas 

dan operating capacity pada perusahaan 

memberikan sinyal positif bagi investor dan 

pengguna laporan keuangan lainnya (Hadid an 

Andayani, 2014). Hal ini disebabkan tingginya 

tingkat likuiditas berarti perusahaan dalam 

keadaan baik untuk melunasi hutang jangka 

pendeknya dan tingginya tingkat operating 

capacity menunjukkan berapa kali perusahaan 

melakukan perputaran aset dalam penjualan 

(Munawir, 2014:88). 

Financial distress 

Fahmi (2012:158) mengatakan bahwa 

financial distress adalah tahap atau proses 

penurunan kondisi keuangan sebelum 

perusahaan mengalami kondisi yang lebih buruk 

lagi (bangkrut atau likuidasi).Perusahaan yang 

berhasil melewati kondisi financial distress tetap 

merasakan dampaknya di kemudian hari, karena 

kepercayaan dari investor, kreditor dan supplier 

akan berkurang akibat dari kinerja perusahaan di 

masa lalu yang dinilai buruk. Menurut Hadi dan 

Andayani (2014) financial distress dapat 

diproksikan dengan menggunakan interest 

coverage ratio (ICR) yaitu, rasio antara biaya 

bunga dan laba operasional perusahaan.Menurut 

Putri dan Merkusiwati (2014) financial distress 

diproksikan dengan EPS (Earning Per Share). 

Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki 

oleh investor institusional seperti bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi 

maupun kepemilikan lembaga atau perusahaan 

lainnya (Hadi dan Andayani, 2014). Fungsi 

monitoring yang dilakukan oleh pemilik 

institusional tersebut akan membuat perusahaan 

lebih efisien dalam penggunaan aset sebagai 

sumber daya perusahaan dalam operasinya, 

walaupun pengawasan yang dilakukan investor 

sebagai pemilik perusahaan dilakukan dari luar 
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perusahaan (Mayangsari dan Andayani, 

2015). Kepemilikan institusional diukur 

dengan jumlah kepemilikan saham 

institusional dibandingkan dengan jumlah 

saham yang beredar (Hadi dan Andayani, 

2014). 

 

Dewan Direksi 

Menurut Hadi dan Andayani 

(2014), dewan direksi adalah pimpinan 

perusahaan yang dipilih oleh para 

pemegang saham untuk mewakili 

kepentingan para pemegang saham dalam 

mengelola perusahaan.Dewan direksi 

bertugas untuk menentukan kebijakan atau 

strategi yang akan diambil perusahaan baik 

yang bersifat jangka pendek maupun 

jangka panjang.Menurut Sastriana dan 

Fuad (2013), dewan direksi dapat 

diproksikan dengan berapa jumlah dewan 

direksi yang ada dalam perusahaan 

tersebut. 

Komisaris Independen 

Definisi komisaris independen 

menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2006) adalah anggota dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajemen, serta anggota dewan komisaris 

lainnya dan pemegang saham pengendali, 

serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan 

perusahaan. Komisaris Independen 

mempunyai fungsi sebagai pengawas 

kinerja direksi ataupun manajemen 

perusahaan dalam menjalankan 

perusahaan, sekaligus sebagai wujud 

penerapan goodcorporate governance. 

Komisaris independen melakukan 

monitoring terhadap kinerja dari dewan 

direksi yang dipimpin oleh direktur dan 

bertindak secara independen tanpa adanya 

pengaruh dari pihak-pihak yang ada dalam 

perusahaan tersebut (Radifan dan Yuyetta, 

2015). Komisaris independen diproksikan 

dengan jumlah atau proporsi komisaris 

independen dibandingkan dengan total 

jumlah komisaris dalam perusahaan 

tersebut (Sastriana dan Fuad, 2013). 

 

Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban keuangannya yang segera dapat 

dicairkan atau yang sudah jatuh tempo (Hani, 

2015:121). Rasio ini digunakan untuk mengukur 

seberapa llikuidnya suatu perusahaan.Suatu 

perusahaan yang mampu memenuhi liabilitas 

(kewajiban) jangka pendek berarti perusahaan 

tersebut likuid, sementara jika perusahaan tidak 

mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, hal 

ini mengindikasikan perusahaan tersebut ilikuid 

(Widhiari dan Merkusiwati, 2015). Menurut 

Harahap (2013:301) rasio likuiditas dapat diukur 

dengan menggunakan 6 rasio, yaitu Current 

Ratio, Quick Ratio, rasio kas atas aset lancar, 

rasio kas atas utang lancar, rasio aset lancar dan 

total aset dan rasio aset lancar dan utang lancar. 

 

Operating capacity 

Operating capacity adalah tingkat 

keluaran rata-rata per satuan waktu selama 

periode-periode waktu yang telah lewat 

(Handoko, 2011:299). Rasio operating capacity 

bisa mengukur seberapa jauh kemampuan semua 

aset dalam menciptakan penjualan dalam 

perusahaan, atau dengan kata lain perputaran 

total aset akan terlihat (volume penjualan). 

Rasio operating capacity diukur dengan total 

assets turnover ratio. 

 

Pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap financial distress 
Semakin besar kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain, 

baik perusahaan swasta (keuangan ataupun non-

keuangan), perusahaan asing maupun BUMN 

membuat proses pemonitoran atau pengawasan 

terhadap perusahaan semakin besar dan ketat, 

hal ini menimbulkan keselarasan tujuan antara 

pihak principal dan agent sebagai bentuk 

motivasi untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan (Radifan dan Yuyetta, 2015). 

Pengawasan atau pemonitoran yang semakin 

ketat akan meningkatkan kinerja perusahaan, 

sehingga perusahaan akan semakin terhindar 

dari financial distress. Jadi semakin tinggi 

kepemilikan institusional, maka perusahaan 

tersebut akan semakin terhindar dari financial 

distress. Hasil penelitian Radifan dan Yuyetta 

(2015), menyatakan bahwa kepemilikan 
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institusional berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress.  

H1 :kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress 

 

Pengaruh dewan direksi terhadap 

financial distress 
 Dewan direksi yang ada dalam 

sebuah perusahaan dapat membantu 

perusahaan dalam mengambil kebijakan-

kebijakan yang bermanfaat dan 

menguntungkan (Sastriana dan Fuad, 

2013). Semakin banyak jumlah dewan 

direksi yang ada dalam sebuah perusahaan 

semakin optimal kinerja perusahaan 

tersebut, konflik keagenan juga akan 

semakin berkurang karena hubungan, 

pelaksanaan dan pengawasan internal 

perusahaan akan semakin kuat. Hal ini 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

dan perusahaan tersebut akan semakin 

terhindar dari kondisi financial distress. 

Jadi semakin besar jumlah dewan direksi 

sebuah perusahaan, maka semakin 

terhindar perusahaan tersebut dari kondisi 

financial distress. Hasil penelitian 

Sastriana dan Fuad (2013) serta Radifan 

dan Etna (2013), menyatakan bahwa 

dewan direksi bepengaruh signifikan 

terhadap financial distress.  

H2 : dewan direksi berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress 

 

Pengaruh komisaris independen 

terhadap financial distress 

Komisaris independen mengawasi 

dan mengontrol kinerja dewan direksi 

terkait dengan perilaku oportunistik 

mereka, fungsi dari komisaris independen 

dalam mengawasi kinerja dewan direksi 

yakni dalam hal mengontrol mengenai 

masalah keuangan agar tidak terjadi suatu 

tindakan dari dewan direksi yang dapat 

merugikan perusahaan (Sastriana dan 

Fuad, 2013). Semakin besar jumlah dewan 

komisaris independen, maka semakin 

efektif proses pemonitoran dan evaluasi 

terhadap kinerja dewan direksi yang dapat 

berdampak pada kinerja perusahaan, 

sehingga perusahaan akan terhindar dari 

financial distress. Hasil penelitian Ariesta 

dan Anis (2013), menyatakan bahwa 

komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. 

H3 : komisaris independen berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress 

 

Pengaruh likuiditas terhadap financial 

distress 

Perusahaan dapat dikatakan likuid apabila 

perusahaan tersebut dapat melunasi kewajiban 

jangka pendeknya tepat waktu dan untuk 

mempertahankan keadaan tersebut, perusahaan 

harus memiliki aset lancar lebih besar daripada 

utang lancar/kewajiban jangka pendeknya 

(Widhiari dan Merkusiwati, 2015). Rasio 

likuiditas yang tinggi memberikan sinyal positif 

bagi investor atau stakeholder lainnya.Jadi 

semakin likuid perusahaan tersebut, maka 

perusahaan tersebut akan semakin kecil 

berpotensi mengalami financial distress. Hasil 

penelitian Kazemian, et al (2017) sertaWidhiari 

dan Merkusiwati (2015), menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress.  

H4 : likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress 

 

Pengaruh operating capacity terhadap 

financial ditress 

Apabila rasio operating capacity 

semakin tinggi, maka perusahaan tersebut 

menghasilkan volume penjualan yang cukup 

dibandingkan dengan penggunaan aset 

perusahaan tersebut dan diharapkan dapat 

menghasilkan laba yang lebih besar untuk 

perusahaan. Semakin besarnya laba yang 

diperoleh perusahaan, maka perusahaan tersebut 

akan memberikan salah satu sinyal positif bagi 

investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan 

semakin terhindar dari financial distress. Jadi 

semakin tinggi rasio operating capacity 

perusahaan, maka semakin terhindar pula 

perusahaan tersebut dari kondisi financial 

distress. Hasil penelitian Hadi dan Andayani 

(2014) serta Widhiari dan Merkusiwati (2015) 

menyatakan bahwa operating capacity 

berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. 

H5 :operating capacity berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. 
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Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada seluruh 

perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan angka-angka serta 

menekankan pada pengujian teori-teori dan 

pengujianhipotesis dengan variabel-variabel 

yang dianalisis menggunakan prosedur 

statistik (Sugiyono, 2015:14). 

Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan metode dokumentasi, karena 

mengunakan data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dan dalam bentuk sudah diolah 

serta diterbitkan (Danang, 2016:21). Data 

sekunder yang dibutuhkan nantinya akan 

dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. 

 

Batasan Penelitian 

Perusahaan yang diteliti adalah 

perusahaan sektor property dan real estate 

yang terdaftar di BEI. Periode yang 

digunakan dalam penelitian ini selama lima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tahun yaitu 2013-2017.  Populasi diperoleh 

dengan metode sensus yaitu menyedikan 

informasi tentang indikator variabel 

independen yaitu, kepemilikan institusional, 

dewan direksi, komisaris independen, 

likuiditas dan operating capacity. Serta 

variabel dependen yaitu financial distress. 

 

Identifikasi Variabel 

 Berdasarkan latar belakang dan yang 

sudah diuraikan di atas, penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen (variabel bebas) dan variabel 

dependen (variabel terikat).Variabel 

independen pada penelitian ini 

adalahkepemilikan institusional, dewan 

direksi, komisaris independen, likuiditas dan 

operating capacity.Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah financial distress. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Financial distress (Y) 

 Financial distress didefinisikan 

sebagai tahap atau proses penurunan kondisi 

keuangan sebelum perusahaan mengalami 

kondisi yang lebih buruk lagi atau bangkrut. 

Kepemilikan institusional 

(X1) 

Operating Capacity (X5) 

Dewan Direksi (X2) 

Dewan Komisaris 

Independen (X3) 

Likuiditas (X4) 

Financial 

Distress (Y) 
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Financial distress diproksikan dengan 

Earning Per Share (EPS), sesuai dengan 

penelitian (Putri dan Merkusiwati, 2014). 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆 (𝑬𝑷𝑺) =
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑶𝒖𝒕𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒉𝒂𝒓𝒆
 

Net income : laba bersih 

Outstanding share : jumlah saham yang 

beredar 

Financial distress disajikan dalam 

bentuk variabel dummy, yaitu nilai satu (1) 

untuk perusahaan yang memiliki earning 

per share (EPS) negatif selama dua tahun 

berturut-turut dari tahun perhitungan dan 

satu tahun kedepan. Nilai nol (nol) untuk 

perusahaan yang memiliki earning per share 

(EPS) selain kategori diatas. 

 

Kepemilikan institusional (X1) 

Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain 

(Hadi dan Andayani, 2014). Kepemilikan 

institusional dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut : 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐞𝐩𝐞𝐦𝐢𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚𝐫
 

 

Dewan direksi (X2) 

Dewan direksi merupakan pimpinan 

perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik 

perusahaan, untuk mewakili mereka dalam 

mengelola perusahaan (Hadi dan Andayani, 

2014). Diproksikan dengan berapa jumlah 

dewan direksi yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. 
𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 = 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐚𝐧𝐠𝐠𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 

 

Komisaris independen 

Komisaris independen merupakan 

pengawas bagi dewan direksi yang bekerja 

secara independen terkait dengan perilaku 

oportunistik dewan direksi (Sastriana dan 

Fuad, 2013). Diproksikan dengan berapa 

jumlah dewan komisaris independen yang 

ada di dalam perusahaan tersebut. Komisaris 

independen dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut : 
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐤𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬
 

 

Likuiditas (X4) 

Likuiditas dalam penelitian ini 

menggunakan Current Ratio, yaitu rasio 

likuiditas yang menunjukan sejauh mana 

aset lancar menutupi liabilitas jangka 

pendek. Semakin besar perbandingan aset 

lancar dengan liabilitas jangka pendek, 

semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menutupi kewajiban jangka pendeknya 

(Harahap, 2013).Rumus : 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 (𝑪𝑹) =
𝑨𝒔𝒆𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒓

𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒋𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒌
 

Operating capacity (X5) 

Rasio ini digunakan untuk 

menggambarkan ketepatan kinerja 

operasional dari suatu perusahaan atau 

entitas tertentu (Widhiari dan Merkusiwati, 

2015). Formulanya adalah sebagai berikut : 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓 =
𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2013-2017. Penentuan jumlah sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini 

didasarkan dengan menggunakan metode 

sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan 

teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2015:122). Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini menggunakan semua 

anggota populasi yang menerbitkan laporan 

keuangan atau tahunan yang berisi data serta 

informasi yang lengkap sebagai sampel. 

Tabel 2 

Seleksi Sampel Penelitian Berdasarkan 

Kriteria 
Kriteria 

Sampel 

Perusahaan Jumlah 

Sampel 

Populasi 

Perusahaan 

Property & real 

estate yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

2013-2017 

(48x4) 

48 192 

Perusahaan -2 -8 
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yang tidak 

memiliki 

laporan 

keuangan dan 

laporan 

tahunan 

lengkap 2013-

2017 (2x4) 

Total Sampel 46 184 sampel 

 

Sumber: data diolah, idx.co.id 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2015:29) analisis 

deskriptif berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran pada suatu data yang dilihat 

dari rata-rata (mean), kurtosis, skewness, 

standar deviasi, maksimum dan 

minimum.Analisis statistik deskriptif 

dalam penelitian ini hanya memberikan 

gambaran data menggunakan mean, 

standart deviasi, maksimum dan 

minimum yang akan digunakan 

berdasarkan hasil data yang telah 

didapatkan berupa variabel independen 

yaitu kepemilikan institusional, dewan 

direksi, komisaris independen, likuiditas 

dan operating capacity, sedangkan 

variabel dependen berupa financial 

distress. 

Tabel 3 

Uji Frekuensi financial distress 
Kondisi Tahun Frekuensi Presentase 

Financial 

Distress 

(Skor = 

1) 

2013-

2017 

15 9% 

Non-

Financial 

Distress 

(Skor = 

0) 

2013-

2017 

169 91% 

TOTAL 184 100% 

Mean 127,006 

Standar Deviasi 278,853 

 

Sumber : data diolah  

 

 Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa 

sebesar 15 dari 184 sampel penelitian 

mengalami financial distress dengan 

persentase sebesar 9% dan 169 sampel tidak 

mengalami kondisi financial distress dengan 

persentase 91%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada tahun 2013-2017 jumlah 

perusahaan property dan real estate yang 

mengalami financial distress lebih sedikit 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengalami financial distress. Nilai rata-rata 

(mean) variabel dependen secara 

keseluruhan sebesar 135,90 dengan nilai 

standar deviasi sebesar 299,94. Nilai rata-

rata (mean) yang lebih kecil dari nilai 

standar deviasi menunjukkan bahwa sebaran 

data variabel financial distress bersifat 

heterogen atau sebaran data kurang baik.  

Tabel 4 

Analisis Statistik Deskriptif 

  N Minimum 

Maximum 

Mean 

Std. 

Deviation 

KIns 184 0,000 
1,000 

0,609 0,233 

DD 184 1 
9 

4,18 1,595 

KI 184 0,000 
0,800 

0,406 0,109 

LKD 184 0,147 
30,375 

3,040 3,865 

OC 184 0.001 
0,659 

0,214 0,114 

Sumber : hasil output SPSS. 

Berdasarkan Tabel 4 maka diketahui 

bahwa variabel kepemilikan institusional 

dari 184 sampel perusahaan property dan 

real estate selama periode penelitian nilai 

minimum kepemilikan institusional sebesar 

0,000. Nilai maksimum kepemilikan 

institusional sebesar 1. Hasil uji deskriptif 

pada variabel kepemilikan institusional yang 

menunjukkan rata-rata (mean) yang lebih 

besar dari nilai standar deviasi (0,609 > 

0,233), hasil ini memiliki arti bahwa data 

kepemilikan institusional bersifat homogen 

atau sebaran data baik (variasi data 

rendah).Variabel dewan direksi dari 184 

sampel perusahaan property dan real estate 

nilai minimum dewan direksi sebesar 1. 

Nilai maksimum dewan direksi sebesar 9. 

Hasil uji deskriptif pada variabel dewan 

direksi yang menunjukkan rata-rata (mean) 

yang lebih besar dari nilai standar deviasi 

(4,18 > 1,595), hasil ini memiliki arti bahwa 

data dewan direksi bersifat homogen atau 

sebaran data baik (variasi data rendah). 

Variabel komisaris independen dari 184 

sampel perusahaan property dan real estate 

selama periode penelitian nilai minimum 
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komisaris independen sebesar 0,000. Nilai 

maksimum komisaris independen sebesar 

0,800. Hasil uji deskriptif pada variabel 

komisaris independen yang menunjukkan 

rata-rata (mean) yang lebih besar dari nilai 

standar deviasi (0,406 > 0,109), hasil ini 

memiliki arti bahwa data komisaris 

independen bersifat homogen atau sebaran 

data baik (variasi data rendah). Variabel 

likuiditas dari 184 sampel perusahaan 

property dan real estate selama periode 

penelitian nilai minimum likuiditas sebesar 

0,147. Nilai maksimum likuiditas sebesar 

30,375. Hasil uji deskriptif pada variabel 

likuiditas yang menunjukkan rata-rata 

(mean) yang lebih kecil dari nilai standar 

deviasi (3,040 < 3,865), hasil ini memiliki 

arti bahwa data likuiditas bersifat heterogen 

atau sebaran data kurang baik (variasi data 

tinggi). Variabel operating capacity dari 184 

sampel perusahaan property dan real estate 

selama periode penelitian nilai minimum 

operating capacity sebesar 0,001. Nilai 

maksimum operating capacity sebesar 

0,659. Hasil uji deskriptif pada variabel 

operating capacity yang menunjukkan rata-

rata (mean) yang lebih besar dari nilai 

standar deviasi (0.214 > 0,114), hasil ini 

memiliki arti bahwa data operating capacity 

bersifat homogen atau sebaran data baik 

(variasi data rendah). 

 

Uji Kelayakan Model Regresi 

Tabel 5 

Hasil Uji Keseluruhan Model -2 Log 

Likelihood 

-2 

Loglikelihood Nilai 

Block 0 113,462 

Block 1 86,484 

Sumber : hasil output spss, diolah. 

 Berdasarkan tabel 5 diatas, model 

yang dihipotesiskan dapat dikatakan fit 

dengan data jika nilai -2 Log Likelihood 

block 1 lebih kecil daripada nilai -2 Log 

Likelihood block 0. Nilai -2 Log Likelihood 

block 0 pada tabel 4.9 adalah sebesar 

113,462, sedangkan nilai -2 Log Likelihood 

block 1 sebesar 86,484. Berdasarkan 

informasi tersebut maka model yang 

dihipotesiskan fit dengan data dimana 

kepemilikan institusional, dewan direksi, 

komisaris independen, likuiditas dan 

operating capacity dapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi financial distress. Hal 

ini disebabkan karena adanya penurunan 

nilai -2 Log Likelihood block 0 dan block 1. 

Tabel 6 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi Cox 

and Snell R2 danNagelkerke R Square 

Cox and Snell R2 

Nagelkerke R 

Square 

0,091 0,210 

Sumber : diolah. 

Berdasarkan tabel 6 diatas, hasil 

yang diperoleh adalah nilai Cox and Snell R2 

lebih kecil daripada Nagelkerke R Square 

yaitu 9,1% dan 21%. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel independen dalam penelitian 

ini mampu menjelaskan variabel dependen 

sebesar 21% dan sisanya yaitu 79% 

merupakan faktor lain yang dapat 

menjelaskan variabel dependen dari 

penelitian ini. 

Tabel 7 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Chi-Square Signifikansi 

 8,321  0,403 

Sumber : hasil Output SPSS, diolah.  

Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai 

statistik dari Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test sebesar 8,321 dengan 

tingkat signifikansi jauh lebih besar dari 

nilai signifikansi (0,05) yaitu sebesar 0,403. 

Informasi tersebut menunjukkan bahwa 

model dapat diterima, dengan kata lain H0 

diterima karena tingkat probabilitasnya > 

0,05 yang artinya bahwa variabel 

independen dalam penelitian ini dapat 

memprediksi variabel dependennya. 

Tabel 8 

Omnibus Test of Model Coefficient 

Chi-Square Df Sig. 

17,465 5 0,004 

Sumber : diolah. 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa 

hasil chi-square 17,465 dan hasil 

signifikansi 0,004 < 0,05 yang artinya 

penambahan variabel dependen memberikan 

pengaruh nyata pada variabel independen 

atau dinyatakan fit untuk diteliti.  

Tabel 9 

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 

Tabulasi Silang 

Observasi 

Prediksi 
Prosentase 

(%) 
Non 

Financial 

Distress 

Financial 

Distress 

Non 

Financial 

Distress 168  1  99,4 

Financial 

Distress 14  1  6,7 

Prosentase Keseluruhan 91,8 

Sumber : diolah. 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui 

bahwa hasil observasi ada 169 data yang 

merupakan non financial distress. Sehingga 

menghasilkan ketepatan klasifikasi sebesar 

99,4%. Selain itu, jumlah perusahaan yang 

mengalami kondisi financial distress dari 

observasi terdapat 15 data. Jadi ketepatan 

klasifikasi terhadap data perusahaan 

financial distress sebesar 6,7%. Secara 

keseluruhan model memiliki ketepatan 

klasifikasi sebesar 91,8%, sehingga dapat 

disimpulkan dari 184 observasi data, hanya 

ada 168 observasi non financial distress 

yang tepat pengklasifikasiannya dengan 

menggunakan model regresi logistik. Tabel 

diatas juga dapat digunakan untuk 

pengklasifikasian data perusahaan yang 

mengalami financial distress yaitu hanya 

satu dari 15 data perusahaan yang tepat. Hal 

ini bisa terjadi, karena manajemen 

melakukan tindakan dalam mencari solusi 

bagi perusahaan dalam hal perbaikan agar 

perusahaan tersebut tidak mengalami 

kerugian di kemudian hari.  

 

Uji Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis dalam suatu 

penelitian digunakan uji regresi logistik 

yang dilakukan terhadap semua variabel 

yaitu kepemilikan institusional, dewan 

direksi, komisaris independen, likuiditas dan 

operating capacity dalam memprediksi 

financial distress. 

Tabel 10 

Hasil Analisis Regresi Logistik 

Variabel B Wald Sig. Exp(B) 

KIns -1,396 1,317 0,251 0,248 

DD -0,515 4,478 0,034 0,597 

KI 2,989 1,228 0,268 19,859 

LKD 0,136 6,861 0,009 1,146 

OC -2,134 0,647 0,421 0,118 

Constant -1,013 0,557 0,455 0,363 

Sumber : diolah. 

Berdasarkan tabel 10 variabel bebas 

yang masuk dalam model adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel kepemilikan institusional 

memiliki nilai signifikansi 0,251 

dimana nilai ini lebih dari 0,05. 

2. Variabel dewan direksi memiliki 

nilai signifikansi 0,034 dimana nilai 

ini kurang dari dari 0,05. 

3. Variabel komisaris independen 

memiliki nilai signifikansi 0,268 

dimana nilai ini lebih dari 0,05. 

4. Variabel likuiditas memiliki nilai 

signifikansi 0,009 dimana nilai ini 

kurang dari 0,05. 

5. Variabel operating capacity 

memiliki nilai signifikansi 0,421 

dimana nilai ini lebih dari 0,05. 

Dengan demikian model penelitian 

yang dapat disimpulkan ke dalam persamaan 

sebagai berikut : 

𝐿𝑛
𝑃

(1 − 𝑝)
= −1,013 − 1,396 KIns

− 0,515 DD + 2,989 KI
+ 0,136 LKD − 2,134 𝑂𝐶 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diperoleh bahwa variabel kepemilikan 

institusional memiliki koefisien regresi 

sebesar -0,589 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,251 > 0,05 sehingga kepemilikan 

institusional tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. Kesimpulannya  H1 tidak 

diterima atau ditolak.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diperoleh bahwa variabel dewan direksi 

memiliki koefisien regresi sebesar -0,515 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,034 < 
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0,05 sehingga dewan direksi memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan arah 

negatif dalam memprediksi kondisi financial 

distress. Kesimpulannya H2 diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diperoleh bahwa variabel komisaris 

independen memiliki koefisien regresi 

sebesar 2,265 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,268 > 0,05, sehingga komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. Kesimpulannya H3 tidak 

diterima atau ditolak.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diperoleh bahwa variabel likuiditas memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,136 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,009 < 0,05 

sehingga likuiditas memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan arah positif dalam 

memprediksi kondisi financial distress. 

Kesimpulannya H4 diterima. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diperoleh bahwa operating capacity 

memiliki koefisien regresi sebesar -2,134 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,421 > 

0,05 sehingga variabel operating capacity 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam memprediksi kondisi financial 

distress. Kesimpulannya H5 tidak diterima 

atau ditolak. 

 

Pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap financial distress 

 Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh lembaga atau institusi-

institusi lainnya. Pada penelitian ini 

kepemilikan institusional diukur dengan 

jumlah kepemilikan saham institusional 

dibandingkan dengan jumlah saham yang 

beredar. Secara teoritis semakin besar 

kepemilikan institusional, maka semakin 

terhindar pula perusahaan tersebut dari 

kondisi financial distress. Sebaliknya 

semakin rendah kepemilikan institusional, 

maka semakin besar kecenderungan 

perusahaan mengalami kondisi financial 

distress.  

Hasil analisis regresi logistik 

membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Artinya, tinggi rendahnya 

tingkat kepemilikan institusional tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi tidak atau 

terjadinya financial distress. Kepemilikan 

institusional yang rendah akan menyebabkan 

pengawasan terhadap kinerja perusahaan 

melemah sehingga perusahaan akan 

cenderung mengalami kondisi financial 

distress. Sebaliknya, tingginya kepemilikan 

institusional berarti institusi lain tersebut 

merupakan pemilik mayoritas dan terpusat 

dalam perusahaan tersebut. Kepemilikan 

mayoritas atau terpusat ini dapat 

mengakibatkan transparansi penggunaan 

dana perusahaan berkurang, sehingga 

perusahaan dapat mengalami kerugian dan 

perusahaan akan cenderung mengalami 

kondisi financial distress. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Sastriana dan Fuad (2015) yang 

memberikan hasil bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Namun hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan hasil penelitian Radifan 

dan Etna (2015) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan negatif terhadap financial 

distress. 

 

Pengaruh dewan direksi terhadap 

financial distress 

 Dewan direksi merupakan pimpinan 

perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik 

perusahaan untuk mewakili kepentingan 

mereka dalam mengelola perusahaan. 

Dewan direksi diukur dengan jumlah dewan 

direksi. Secara teoritis semakin tinggi 

jumlah dewan direksi, maka perusahaan 

tersebut semakin terhindar dari kondisi 

financial distress. Begitu pula sebaliknya, 
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semakin rendah jumlah dewan direksi, maka 

semakin besar kecenderungan perusahaan 

tersebut untuk mengalami kondisi financial 

distress.  

Hasil analisis regresi logistik 

membuktikan bahwa dewan direksi 

berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. Artinya, semakin tinggi jumlah 

dewan direksi maka semakin rendah 

kemungkinan terjdinya financial distress. 

Sebaliknya semakin rendah jumlah dewan 

direksi, maka semakin tinggi kemungkinan 

terjadinya financial distress. Dewan direksi 

memiliki kekuasaan untuk memimpin 

kegiatan operasi perusahaan. Setiap anggota 

direksi dapat menjalankan tugas serta 

mengambil keputusan sesuai dengan 

wewenang mereka. Semakin besar jumlah 

dewan direksi di dalam sebuah perusahaan, 

dapat membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan atau kebijakan yang 

bermanfaat serta menguntungkan. Kualitas 

pengambilan keputusan tersebut akan 

menguntungkan bagi perusahaan, sehingga 

perusahaan akan semakin terhindar dari 

kemunginan terjadinya kondisi financial 

distress. Kesimpulannya, semakin besar 

jumlah dewan direksi, maka akan semakin 

optimal atau efektif kinerja perusahaan dan 

menyebabkan pelaksanaan dan pengawasan 

internal perusahaan semakin kuat, sehingga 

perusahaan akan semakin terhindar dari 

kondisi financial distress.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Radifan dan Etna (2015) yang 

menyatakan bahwa dewan direksi 

berpengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress, namun hasil penelitian ini 

juga bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Cinantya dan Merkusiwati (2015) 

yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Pengaruh komisaris independen terhadap 

financial distress 

Komisaris independen merupakan 

pengawas bagi dewan direksi terkait dengan 

perilaku oportunistik mereka. Komisaris 

independen diukur dengan jumlah komisaris 

independen dibandingkan dengan total 

jumlah dewan komisaris. Secara teoritis 

semakin tinggi jumlah komisaris 

independen, maka semakin rendah 

kemungkinan terjadinya financial distress. 

Sebaliknya, semakin rendah komisaris 

independen maka semakin tinggi 

kemungkinan terjadinya financial distress.  

Hasil analisis regresi logistik 

membuktikan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Artinya, tinggi rendahnya 

prosentase komisaris independen tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi terjadi atau 

tidak terjadinya financial distress. Tugas 

komisaris independen di dalam sebuah 

perusahaan merupakan sebagai pengawas 

dewan direksi terkait perilaku mereka dalam 

mengelola perusahaan agar dewan direksi 

tidak melakukan atau mengambil keputusan 

serta kebijakan yang dapat merugikan 

perusahaan. Semakin kecil jumlah komisaris 

independen yang ada dalam perusahaan, 

maka semakin besar kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. 

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan 

terhadap perilaku dewan direksi yang bukan 

tidak mungkin dapat merugikan perusahaan. 

Independensi seorang komisaris independen 

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, 

hubungan keuangan dengan pihak agent 

(pengelola perusahaan), hubungan keluarga 

atau pribadi ataupun imbalan tertentu yang 

akan diberikan pihak terkait dan lain 

sebagainya. Sebaliknya, tingginya komisaris 

independen tidak menjamin rendahnya 

kemungkinan terjadinya financial distress 

karena dengan semakin tingginya jumlah 

komisaris independen yang ada dalam 

perusahaan, hal ini dapat melemahkan 

independensi komisaris independen. 

Lemahnya independensi komisaris 

independen mengakibatkan komisaris 

independen memiliki kecenderungan ke 

pihak tertentu dan hal ini dapat merugikan 

perusahaan sehingga besar kecenderungan 

perusahaan untuk mengalami kondisi 

financial distress. Kesimpulannya, tinggi 

rendahnya jumlah komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 
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 Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Putri dan Merkusiwati (2014) 

yang menyatakan bahwa komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Sebaliknya, hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Ariesta dan Chariri (2013) yang 

menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Pengaruh likuiditas terhadap financial 

distress 

Likuditas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam melunasi 

liabilitas jangka pendeknya menggunakan 

aset lancarnya. Likuiditas diukur dengan 

current ratio yaitu aset lancar dibandingkan 

dengan liabilitas jangka pendek. Secara 

teoritis semakin tinggi likuiditas, maka 

semakin terhindar pula perusahaan dari 

kondisi financial distress, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah likuiditas maka 

semakin besar kecenderungan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress.  

Hasil analisis regresi logistik 

membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap financial distress. 

Artinya semakin tinggi likuiditas maka 

semakin besar kecenderungan terjadinya 

financial distress, sebaliknya semakin 

rendah likuiditas maka semakin rendah pula 

kecenderungan terjadinya financial distress. 

Tingginya likuiditas nyatanya tidak 

menjamin perusahaan dapat melunasi hutang 

jangka pendeknya dengan tepat waktu, 

karena tingginya aset lancar berasal dari 

persediaan perusahaan yang tinggi. 

Mengkonversi persediaan perusahaan 

menjadi kas cenderung membutuhkan waktu 

yang lama atau berbeda-beda, sehingga 

pembayaran kewajiban jangka pendek 

perusahaan terlambat. Hal ini akan 

memberikan sinyal negatif bagi para 

investor dan membuat mereka enggan 

menanamkan modalnya pada perusahaan 

dan membuat perusahaan merugi, sehingga 

semakin tinggi likuiditas perusahaan maka 

semakin besar kecenderungan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress. 

Kesimpulannya likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap financial distress. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Widhiari dan Merkusiwati (2014) 

yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

financial distress. Namun hasil ini tidak 

mendukung hasil penelitian Putri dan 

Merkusiwati (2014) yang menyatakan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. 

 

Pengaruh operating capacity terhadap 

financial distress 

Operating capacity merupakan 

tingkat satuan yang digunakan untuk 

mengukur ketepatan kinerja operasional 

suatu perusahaan atau entitas tertentu. 

Operating capacity diukur dengan total 

asset turn over yaitu penjualan 

dibandingkan dengan total aset. Secara 

teoritis semakin tinggi operating capacity 

maka semakin rendah kecenderungan 

terjadinya financial distress, begitu juga 

sebaliknya semakin rendah operating 

capacity maka semakin tinggi 

kecenderungan terjadinya financial distress. 

Hasil analisis regresi logistik 

membuktikan bahwa operating capacity 

tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Artinya, tinggi rendahnya 

operating capacity tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi terjadi atau tidak 

terjadinya financial distress.Tingginya 

operating capacity menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki tingkat penjualan yang 

tinggi sehingga diharapkan perusahaan 

mendapatkan laba yang tinggi pula, 

sehingga perusahaan akan semakin terhindar 

dari kondisi financial distress. Namun 

sebaliknya, besarnya tingkat penjualan 

nyatanya tidak menjamin semakin tinggi 

keuntungan yang diperoleh perusahaan 

karena dengan semakin besarnya tingkat 

penjualan piutang perusahaan juga akan 

semakin besar, sehingga kemungkinan tidak 

tertagihnya piutang juga semakin tinggi dan 

hal ini dapat merugikan perusahaan karena 

modal kerja terlalu banyak tersimpan pada 
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piutang perusahaan. Jadi dapat disimpulkan 

operating capacity tidak berpengaruh 

terhadap financial distress.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian Kariani dan Budiasih (2017) yang 

menyatakan bahwa operating capacity tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Hadi dan Andayani (2014) 

yang menyatakan bahwa operating capacity 

berpengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

Penelitian ini dilakukan untuk 

menguji pengaruh kepemilikan institusional, 

dewan direksi, komisaris independen, 

likuiditas dan operating capacity terhadap 

financial distress pada perusahaan property 

dan real estateyang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Data-

data penelitian yang dibutuhkan diperoleh 

dari laporan tahunan dan laporan keuangan 

perusahaan property dan real estate yang 

telah dipublikasikan di situs Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data tersebut 

menghasilkan 185 sampel perusahaan 

property dan real estate. Berdasarkan hasil 

analisis data yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. Tingginya kepemilikan 

institusional tidak menjamin 

perusahaan tidak mengalami kondisi 

financial distress, karena dengan 

tingginya kepemilikan institusional, 

institusi lain merupakan pemegang 

saham mayoritas yang menyebabkan 

semakin rendahnya tingkat 

transparansi pendanaan perusahaan 

sehingga kemungkinan terjadinya 

financial distress semakin tinggi. 

2. Dewan direksi berpengaruh negatif 

terhadap financial distress pada 

perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2017. Hal ini 

dapat disebabkan semakin tinggi 

jumlah dewan direksi perusahaan 

maka semakin efektif pengambilan 

keputusan serta pengelolaan 

perusahaan, sehingga perusahaan 

akan semakin terhindar dari kondisi 

financial distress. Sebaliknya, 

semakin rendah jumlah dewan 

direksi maka semakin tinggi 

kecenderungan terjadinya financial 

distress. 

3. Komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. Jumlah komisaris independen 

yang tinggi tidak menjamin 

perusahaan akan semakin terhindar 

dari financial distress karena 

tingginya komisaris independen 

dinilai justru melemahkan 

independensi komisaris independen 

dan mengakibatkan perusahaan 

memiliki kecenderungan yang tinggi 

untuk mengalami kondisi financial 

distress. 

4. Likuiditas berpengaruh terhadap 

financial distress pada perusahaan 

property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. Tingginya aset 

lancar karena sebagian besar 

menumpuk pada persediaan. 

Dibutuhkan waktu untuk 

mengkonversi persediaan tersebut 

menjadi kas dan hal ini akan 

merugikan perusahaan sehingga 

membuat perusahaan semakin 

memiliki kecenderungan terjadinya 

financial distress yang tinggi.  

5. Operating capacity tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. Tingginya operating capacity 
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menandakan tingginya penjualan 

sehingga kemungkinan terjadinya 

financial distress rendah. Namun 

tingginya penjualan tidak menjamin 

perusahaan terhindar dari financial 

distress, karena dalam penjualan 

kredit jika kemungkinan piutang 

tidak tertagih tinggi dapat 

mengakibatkan financial distress.  

Berikut merupakan keterbatasan 

dalam penelitian ini : 

1. Hasil uji kelayakan model regresi 

Cox and Snell R2 dan Nagelkerke R 

Square menunjukkan bahwa variabel 

independen hanya mampu 

menjelaskan variabel dependen 

sebesar 21%. 

2. Hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisir pada keseluruhan jenis 

industri yang ada, karena pada 

penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan sektor property dan real 

estate.  

3. Hasil penelitian menunjukkan 

sedikitnya jumlah sampel yang 

termasuk dalam kategori financial 

distress, yaitu hanya sebesar 15 data 

(9%) dari total 184 data yang 

digunakan.  

Berdasarkan hasil penelitian, berikut 

merupakan saran yang dapat diberikan : 

1. Menambah variabel independen 

lainnya yang dapat menjadi faktor 

berpengaruh terhadap financial 

distress agar dapat menjelaskan 

variabel dependen lebih besar lagi. 

2. Menggunakan beberapa sektor 

perusahaan atau semua sektor 

perusahaan agar penelitian dapat 

digeneralisir. 

3. Hendaknya peneliti selanjutnya 

mempertimbangkan pemilihan topik 

penelitian financial distress, karena 

sedikit bahkan tidak adanya 

perusahaan yang mengalami kondisi 

financial distress pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 
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